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DIAGNOZA STANU: MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Zgodnie z prognozami zawartymi 
w Krajowym planie gospodarki odpadami 
2022, jak również z symulacjami 
przeprowadzonymi na potrzeby raportu 
„Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 
2030”, nie należy spodziewać się
w najbliższych latach znaczącego wzrostu 
ilości odpadów zagospodarowanych 
w systemie gospodarowania odpadami 
komunalnymi
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DIAGNOZA STANU: STRUKTURA RYNKU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

Roczna wartość rynku odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych 
wynosi ok. 3,5 mld zł



RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

DIAGNOZA STANU: LICZBA PUNKTÓW SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach: „Gmina jest 
obowiązana utworzyć co najmniej jeden 
stacjonarny punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, samodzielnie lub 
wspólnie z inną gminą lub gminami”

Zgodnie z Ustawą o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi: „W przypadku odpadów 
opakowaniowych pochodzących z 
gospodarstw domowych dokumenty DPR 
i DPO są wystawiane przez przedsiębiorcę
prowadzącego recykling lub inny niż
recykling proces odzysku na wniosek: 
1) podmiotu odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości 
albo, 2) prowadzącego RIPOK albo, 
3) podmiotu prowadzącego PSZOK albo, 
4) gminy organizującej odbieranie 
odpadów od właścicieli nieruchomości”

Na koniec 2014 r. liczba punktów 
selektywnego zbierania odpadów wyniosła 
1 564, co oznacza, że w 904 gminach 
nie zorganizowano PSZOK



RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

DIAGNOZA STANU: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Do dominujących metod selektywnego 
zbierania odpadów przez gminy należy 

gromadzenie:

papieru – w osobnym pojemniku (worku), 
szkła – w osobnym pojemniku (worku) i pozostałych 

frakcji surowcowych (tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, metale) – w osobnym 

pojemniku (worku)

szkła – w osobnym pojemniku (worku) i pozostałych 
frakcji surowcowych (papier, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, metale) – w osobnym 
pojemniku (worku)

wszystkich surowcowych frakcji surowcowych 
odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, metale) w jednym 
pojemniku (worku) – jako „suche”



RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

DIAGNOZA STANU: ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach: „Gminy zapewniają czystość

i porządek na swoim terenie i tworzą warunki 
niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności 

(…) ustanawiają selektywne zbieranie (…) 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji”

W 2014 r. selektywne zbieranie odpadów 
bioodpadów uwzględniło w skali kraju 53% gmin, 

w tym 55% gmin miejskich, 51% gmin miejsko –
wiejskich i 55% gmin wiejskich

Szacunki wskazują, że selektywna zbiórka 
bioodpadów prowadzona jest faktycznie 

w ok. 10% gmin
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DIAGNOZA STANU: STRUKTURA RYNKU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

Istniejące i budowane w latach 
2007 – 2013 instalacje termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych: 
ok. 990 tys. Mg/rok szacowanej mocy 
przerobowej

Planowane instalacje termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych: 
ok. 780 tys. Mg/rok szacowanej mocy 
przerobowej

Istniejące instalacje współspalania 
odpadów: ok. 1,2 mln Mg/rok 
szacowanej mocy przerobowej

Planowane instalacje współspalania 
odpadów: ok. 660 tys. Mg/rok
szacowanej mocy przerobowej



DIAGNOZA STANU: ILOŚĆ ODPADÓW SUROWCOWYCH PODDANYCH RECYKLINGOWI

RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

W 2014 r. zebrano selektywnie 
ok. 1,3 mln Mg odpadów surowcowych, 
zaś - masa odpadów surowcowych 
(papieru, szkła, tworzyw sztucznych, 
metali) poddana recyklingowi oraz 
przygotowaniu do ponownego użycia 
w tym samym roku wyniosła ok. 1 mln 
Mg

Najwyższy wzrost masy odpadów 
surowcowych poddanych recyklingowi 
i przygotowaniu do ponownego użycia 
zanotowano w województwach: 
pomorskim (o ok. 61,6% r/r), lubuskim 
(o ok. 53,3% r/r) i podlaskim (o ok. 49,6%
r/r)

Spadek ilości odpadów surowcowych 
poddanych recyklingowi i przygotowaniu 
do ponownego użycia zanotowano w 
województwach: świętokrzyskim 
(o ok. 9,2% r/r), mazowieckim 
(o ok. 3,0% r/r) i małopolskim 
(o ok. 2,4% r/r)



RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

DIAGNOZA STANU: PODSUMOWANIE 

W 2014 r. deklarowane moce przerobowe instalacji MBP 
wyniosły 9,4 mln Mg, co oznacza wzrost o ok. 27% r/r 
i przekraczają roczną masę odebranych zmieszanych 
odpadów komunalnych o ok. 1,6 mln Mg

W 2014 r. recyklingowi i przygotowaniu do ponownego 
użycia poddano ok. 1 mln Mg odpadów surowcowych, 
co stanowiło ok. 9,4% masy odebranych odpadów 
komunalnych

Zagospodarowanie 
odpadów 
komunalnych

W efekcie wprowadzenia procedury wyboru podmiotu 
odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości w oparciu o tryb przetargowy, w roku 
bazowym reformy liczba podmiotów świadczących 
tę usługę zmniejszyła się o 7% (r/r), zaś w 2014 r. 
– o kolejne 20% (r/r)

Wyróżnić można trzy dominujące systemy selektywnego 
zbierania surowcowych frakcji odpadów komunalnych: 
1) „trójpojemnikowe”, 2) „dwupojemnikowe”, 
3) gromadzenie wszystkich surowcowych frakcji odpadów 
komunalnych w osobnym urządzeniu (w różnych 
kombinacjach) – jako „suche”

Ok. 53% gmin uwzględniło w Regulaminach możliwość
selektywnego gromadzenia przez właścicieli nieruchomości 
odpadów ulegających biodegradacji

Odbieranie 
odpadów 
komunalnych

Roczna masa odbieranych odpadów komunalnych (ilość
odpadów komunalnych poddana gospodarowaniu 
w sposób zorganizowany) utrzymuje się na poziomie 
ok. 10 mln Mg. Stan ten uznaje się za stabilny

Notuje się rosnący r/r udział selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych w ogólnej masie odebranych 
odpadów komunalnych

Roczna wartość rynku odbioru (zagospodarowania) 
odpadów komunalnych szacowana jest na ok. 3,5 mld zł

Możliwości 
prowadzenia 
działalności



CIRCULAR ECONOMY: WPROWADZENIE

PAKIET GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WYZWANIA DLA RYNKU GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W POLSCE



CIRCULAR ECONOMY: WYZWANIA ORGANIZACYJNE

ZMIANA MODELU 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI:

z „ekstensywnego” – organizacja odbioru 
odpadów od właścicieli nieruchomości / transport 

do regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych

na „intensywny” – organizacja odbioru odpadów 
od właścicieli nieruchomości / monetyzacja frakcji 

odpadów o potencjale rynkowym 
/ odzysk (recykling) / transport do regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

JEDNOCZESNA REALIZACJA:

Celów 2020 – w tym m.in. właściwych poziomów 
odzysku (recyklingu) odpadów opakowaniowych, 
projektowanie i implementacja nowych regulacji, 

wprowadzanie usprawnień w systemie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, realizacja 

zobowiązań wynikających 
z członkostwa Polskie w Unii Europejskiej

Celów 2025 i 2030 – w tym m.in. agendy zmian 
związanych z pakietem gospodarki o obiegu 

zamkniętym (ocena skutków regulacji, budowanie 
relacji z krajami Unii Europejskiej, negocjacje, 

potencjalna implementacja

TWORZENIE 
SYNERGII POMIĘDZY 
CELAMI 
EKOLOGICZNYMI 
I EKONOMICZNYMI

ZARZĄDZANIE 
ZMIANĄ
ORGANIZACYJNĄ

PAKIET GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM – WYZWANIA DLA RYNKU GOSPODAROWANIA ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W POLSCE



CIRCULAR ECONOMY: WYBRANE CELE

RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

Konsekwentne egzekwowanie hierarchii postępowania 
z odpadami wytwarzanymi przez gospodarstwa domowe, 

przemysł, górnictwo i sektor budowlany

Poprawa w zakresie zbierania i sortowania odpadów, 
w tym inwestycje w infrastrukturę selektywnego zbierania 

i recyklingu odpadów

Finansowanie nowych instalacji do przetwarzania 
odpadów resztkowych, takich jak spalarnie lub instalacje 

MBP, będzie przyznawane jedynie w ograniczonych 
i uzasadnionych przypadkach, gdy nie występuje ryzyko 

stworzenia nadmiernej infrastruktury, a hierarchia 
postępowania z odpadami jest w pełni przestrzegana

Stworzenie unijnych norm jakości 
dla odpowiednich surowców wtórnych

Ułatwienie transgranicznego obiegu surowców 
wtórnych, aby mogły one być sprzedawane bez przeszkód 

na terenie całej UE

Zwiększenie recyklingu tworzyw sztucznych, 
w tym stworzenie strategii dotyczącej wyzwań związanych 

z tworzywami sztucznymi w całym łańcuchu wartości 
i uwzględniającą ich cały cykl życia

Finansowanie i wspieranie rozwój projektów i platform 
inwestycyjnych istotnych dla gospodarki o obiegu 

zamkniętym, w tym recyklingu tworzyw sztucznych 
oraz tworzenie międzysektorowych klastrów i łączenia 

zasobów, aby umożliwić opracowywanie projektów 
o wymiarze europejskim



CIRCULAR ECONOMY: WYBRANE REGULACJE

RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

Nowa definicja odpadów komunalnych (papier i tektura, 
szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, 
tekstylia, ZSEE, zużyte baterie i akumulatory, odpady 
wielkogabarytowe, AGD, meble, odpady ogrodnicze)

Wprowadzenie systemu zwrotu kaucji do procesu 
przygotowania do ponownego użycia

Wprowadzenie procesu ostatecznego recyklingu – kiedy nie 
jest już konieczna dalsza operacja sortowania mechanicznego

Wprowadzenie nowych wymagań w zakresie rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta

Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
2008/98/WE w sprawie 
odpadów oraz uchylająca 
niektóre dyrektywy

Nowy cel ekologiczny – zmniejszenie do 10% masy 
składowanych odpadów (z masy odpadów wytworzonych)

Nowa definicja odpadów opakowaniowych – wszelkie 
opakowania lub materiały opakowaniowe objęte definicją
odpadów w „Dyrektywie ramowej o odpadach”

Nowe cele ekologiczne – przygotowanie do ponownego 
użycia i poddanie recyklingowi: 65% do 2025 r. 
i 75% do 2030  r. wagowo wszystkich odpadów 
opakowaniowych

Nowe zasady obliczania stopnia realizacji celów 
ekologicznych

WYBRANY ZAKRES ZMIAN

Dyrektywa Rady 1999/31/WE 
z dnia 26 kwietnia 1999 r. 
w sprawie składowania 
odpadów

Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę
94/62/WE w sprawie 
opakowań i odpadów 
opakowaniowych

ZMIENIANA DYREKTYWA



CIRCULAR ECONOMY: ODPADY KOMUNALNE

RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

Proces ostatecznego recyklingu: proces recyklingu, który 
zaczyna się, kiedy nie jest już konieczna dalsza operacja 
sortowania mechanicznego i materiały odpadowe zostają
wprowadzone do procesu produkcyjnego i ponownie 
przetworzone na produkty, materiały lub substancje

Zwiększenie wagowo: do co najmniej 60%
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych – do 2025 r. i do 65% - w 2030 r.

Zapewnienie selektywnego zbierania bioodpadów
i podjęcie środków zachęcających do: 1) recyklingu, w tym 
kompostowania i uzyskiwania biomasy z bioodpadów, 
2) przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia 
wysoki poziom ochrony środowiska, 3) stosowania 
bezpiecznych dla środowiska materiałów 
wyprodukowanych z bioodpadów

Zmiana modelu rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta

Organizacja 
gospodarki 
odpadami 
komunalnymi

Odpady komunalne: 1) odpady zmieszane i odpady 
selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, 2) innych 
źródeł, jeśli odpady te są porównywalne do odpadów 
z gospodarstw domowych pod względem charakteru, 
składu i ilości, 3)  z placów miejskich i ulic (włączając 
zmiotki z ulic i zawartość pojemników na nieczystości) oraz 
z parków i ogrodów

Bioodpady: 1) ulegające biodegradacji odpady ogrodowe 
i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw 
domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia 
i handlu detalicznego, 2) porównywalne odpady 
z zakładów przetwórstwa spożywczego, 3) odpady 
o podobnych właściwościach biodegradacyjnych, 
porównywalne pod względem charakteru, składu i ilości

Nowe definicje



CIRCULAR ECONOMY: ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA 

RYNEK GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE – W PERSPEKTYWIE 2030 R.

Jasne określenie zasięgu geograficznego, produktowego 
i materiałowego

Posiadanie środków operacyjnych i finansowych niezbędnych 
do wypełnienia swoich obowiązków w zakresie ROP

Wprowadzenie mechanizmu samokontroli, wspierany przez 
regularne niezależne kontrole

Publiczne udostępnianie danych własnościowych, finansowych 
i procedur selekcji podmiotów gospodarujących odpadami

Organizacje 
odzysku

Zapewnienie by posiadacze odpadów objęci systemem ROP byli 
informowani o dostępnych systemach zbierania odpadów oraz 
zapobieganiu powstawania odpadów

Tworzenie zachęt dla posiadaczy odpadów do uczestnictwa 
w systemach selektywnej zbiórki – przez bodźce ekonomiczne 
i regulacje

Posiadacze 
odpadów

Pokrywanie całości kosztów gospodarowania odpadami 
dla produktów wprowadzanych do obrotu, w tym – kosztów operacji 
selektywnej zbiórki, sortowania i przetwarzania odpadów, 
po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia lub sprzedaży 
surowców wtórnych pochodzących z produktu

Wyraźne określenie ról i obowiązków uczestników systemu

Określenie wymiernych celów w zakresie gospodarowania 
odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami

Określenie systemu sprawozdawczego służącego zbieraniu danych 
dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu przez 
producentów objętych systemem ROP

Zapewnienie niedyskryminacji producentów, w tym - MSP

Wkład 
finansowy 
producenta

Organizacja 
systemu
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Określenie ról i obowiązków 
uczestników systemu

Mechanizmy funkcjonowania

Finansowanie

Jaki model rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta

Organizacja 
systemu

Odpowiedzialność za proces zmiany

Narzędzia

System wsparcia

Realizacja 
celów

W jaki sposób i czy w ogóle gospodarka 
odpadami może stać się „smart”

Czy możliwa jest zmiana z linearnego 
do cyrkularnego modelu gospodarki 
odpadami bez utraty posiadanych 
zasobów instytucjonalnych

Kiedy rozpocząć proces zmiany?

Zarządzanie 
zmianą



Tomasz Styś
e-mail: tomasz.stys@sobieski.org.pl

Twitter: @T_Stys


